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Definitioner

Oscar Properties presenterar vissa finansiella mått som inte definieras av IFRS, så kallade alternativa nyckeltal.
Bolaget anser att dessa mått ger värdefull kompletterande information till investerare och bolagets ledning då
de möjliggör utvärdering av trender och bolagets prestation. Eftersom inte alla bolag beräknar finansiella mått
på samma sätt, är dessa inte alltid jämförbara mått som används av andra företag. Dessa finansiella mått ska
därför inte ses som en ersättning för mått som definieras enligt IFRS.
Bolaget definierar nyckeltalen enligt nedan. Definitionerna är oförändrade mot tidigare perioder.

BOLAGSRELATERADE DEFINITIONER
Oscar Properties Holding, bolaget eller moderbolaget

Oscar Properties Holding AB (publ).

Projektfastigheter

Avser fastigheter som innehas för vidareutveckling till bostadsrätter.

Oscar Properties, bolaget eller koncernen

FINANSIELLA DEFINITIONER
Avkastning på eget kapital, %

Oscar Properties Holding AB (publ) tillsammans med dess
helägda dotterföretag.

Resultat efter skatt (rullande 12 månader) i relation till genom
snittligt eget kapital.

Gruppen

Balansomslutning

Oscar Properties Holding AB (publ) tillsammans med dess
helägda dotterföretag samt joint venture/intresseföretag.

Summan av alla tillgångar alternativt summan av alla skulder
och eget kapital.

BRANSCHRELATERADE DEFINITIONER
Antal bokade bostäder

Genomsnittlig kapitalbindningstid

Bostäder där kunden har tecknat ett bokningsavtal.

Genomsnittlig kvarstående löptid fram till slutförfall av samtliga
krediter i skuldportföljen.

Antal bostäder i pågående produktion

Intresseföretag

Avser tiden från byggstart fram till färdigställande av byggnad.
En bostad anses färdigställd efter genomförd slutbesiktning.

Samarbetsform med flera ägare där koncernen innehar minst 20
och högst 50 procent av rösterna.

Antal sålda bostäder

Joint ventures

Bostäder som sålts efter undertecknande av antingen förhandseller upplåtelseavtal. Från och med rapporten för perioden januarijuni 2019 anges netto antal sålda lägenheter, dvs. försäljningar
under perioden minus tidigare sålda lägenheter som återtagits.

Samarbetsform med flera ägare som har gemensamt bestämmandeinflytande.

Byggrätter

Projektmarginal

Beräknad projektvinst i förhållande till de totala intäkterna, för
projekt i pågående produktion.

Bedömd möjlighet att bebygga ett markområde med bostadsrätter.
För förfogande över en byggrätt krävs antingen ägande av marken
eller option att äga.

Soliditet, %

Färdigställandegrad

Successiv vinstavräkning

Bokförda kostnader i förhållande till totalt beräknade projekt
kostnader.

Koncernen redovisar intäkter successivt från och med den dag
bindande avtal ingåtts med bostadsrättsföreningen om
uppförande av bostadsrätter och bostadsrättsföreningen har
förvärvat fastigheten. Redovisade intäkter baserar sig på färdig
ställandegrad, med en reserv för ej sålda lägenheter.

Försäljningsgrad

Sålda bostäder genom bindande avtal i förhållande till totala
antalet bostäder i projektet.
Förvaltningsfastigheter

Avser fastigheter med befintliga kassaflöden som innehas i syfte
att ägas och förvaltas långsiktigt. Dessa kan utgöras av såväl
kommersiella lokaler som bostäder.

Eget kapital i relation till balansomslutning vid periodens utgång.

AKTIERELATERADE NYCKELTAL
Resultat per stamaktie, kronor

Resultat i relation till genomsnittligt antal stamaktier efter
utdelning till preferensaktieägarna.

